Projeto da Pesquisa - Proposta de oficina: como organizar o projeto - mapear e relatar
Depois a comunidade avaliaria a viabilidade do projeto da pesquisa, uma infraestrutura
organizacional dever ser formado para administrar o projeto numa forma autônomo e autogeriodo
por a mesma comunidade.
A proposta seguinte podia ser um diretriz para a realização das oficinas que se tratam das questões
da implementação do projeto.
Objetivo: formação de grupos de trabalho que tratam os vários aspectos do projeto. Os grupos de
trabalho estão aberto para todas as pessoas, com e sem conhecimento necessário, e pediam ser
formado durante os oficinas. O conhecimento necessário tem que ser discutido e transferido para
os participantes para facilitar os a trabalhar numa maneira autônomo. Alem disso, as pessoas
podiam transferir seu próprio conhecimento para outras pessoas por que eles/elas são
multiplicadores/as para a própria e outras comunidades.

Grupos de trabalho podiam ser formado para várias partes do projeto. A lista seguinte oferece uma
proposta inicial e bem teorética e pode ser mudando por as propostas da comunidade/das pessoas:
disposição da infraestrutura técnica
• instalação de hardware e software
• acha um lugar onde o computador e o celular está colocndo e que garante a accessibilidade
para a comunidade
• botar a mapa online até mesmo
• ...
desenvolvimento de uma metodologia e descrição como usar os dispositivos movei
• como escrever SMS, como é a estrutura das informações dentro do SMS (no caso SMS é
uma meia viável para mandar informações )
• como usar o celular
• como transferir/mandar as informações ao computador
• ...
crescer o conhecimento do projeto na própria comunidade
• criar mídia para distribuição como folhetas
• publicar no internet
• usar de rádios comunitárias
criar instruções para participação imediataria e para o uso dos dispositivos moveis para relatar
• instruções podem ser criados por mídia como folhetas/etc a podiam ser baseados nos
resultados dos outros grupos de trabalho
como organizar dinheiro para equipamento necessário/ para pagar contas correntes como os SMS
mandado
• é possível organizar equipamento de graça ou da segunda mão/barato
• organizar festas de solidariedade
• ...
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Além disso, existem questões que são importante para todas as pessoas e devem ser discutido na
assembleia geral, entre todos/todas antes da formação de grupos de trabalho. Os resultados vão
também aos grupos de trabalho depois.
como é a estrutura das assembleias em geral
• aberto para todos/todas
• consenso entre todos/todas para acertar decisões
• ...
quais são as problemas/questões mais importante/grave na comunidade para relatar e mapear
como trocar conhecimento e dar feedback durante a fase de mapeamento
• estrutura das reuniões/assembleias
• onde as reuniões acontecem
como dar feedback do progresso do projeto para a comunidade e ao público
juntar ideias o que fazer com as informações relatadas na mapa
• esse ponto possivelmente não tem relevância no inicio do projeto mas pode ser usado na
discussão mais tarde quando haverá um monte de informações relatadas. Nessa fase mais
tarde, será importante a discutir sobre o uso dos informações
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